
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt., 108 - Centro - Tubarão - SC
CEP: 88701-180  CNPJ: 82.928.656/0001-33  Telefone: (48) 3621-9000

DISPENSA DE LICITAÇÃO

109/2022
 Data Processo: 15/08/2022
 Processo:
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Fornecedor: JUCEMAR FONTANA SIMÃO-ME

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual: 255550618

BR 101 KM 349
Jaguaruna

CPF/CNPJ: 09.335.893/0001-09

Constitui objeto da presente solicitação, a contratação emergencial de empresa para fornecimento de tubulação
e tampa  flap da  comporta a ser utilizada          na bomba situada à rua Lauro Muller, ao lado da
ponte Dilney Alves Cabral. O pleito é urgente, pois após recentes manutenções nas partes externas, verificou-
se a avaria da tubulação o qual fica enterrada às margens do Rio Tubarão e da tampa flap da comporta os
quais foram colocadas há mais de vinte anos. Sem a tubulação a bomba está sem condição de uso, pois é
através desse encanamento que ocorre o escoamento da água. A demanda pelo serviço é de suma
importância, uma vez que sem as devidas manutenções a bomba estará sem funcionamento. Conforme
Memorando n°17050, expedido pela Coordenação de Defesa Civil, Contrato substituído por nota de empenho.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade DescriçãoUnid
1 1,000 UN Desmontagem e montagem, 24 metros tubos de 500mm em chapa  ¼” aço carbono e isolar tubulação existente,

flangear tubulação, ao da espera da bomba, fixação, por parafusos, colocar comporta flap na saída, ajustar e
finalizar acabamentos, pintura a base de óxido de ferro e acabamento primer

Pagamento:  30 dias após o recebimento da nota fiscal

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 48870,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos
do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por
Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FUNDAMENTO LEGAL:

Tubarão, 15 de Agosto de 2022

Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

IV  -  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando  caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos  e  outros  bens,  públicos  ou
particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação
emergencial  ou  calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras  e  serviços  que  possam ser
concluídas  no  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e
ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a
prorrogação  dos  respectivos  contratos;
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